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 ألطفاللدود حال بٌاضٌات ر

 

 الصف الثالث -المدرسة اإلعدادٌة درجة أولى

 (سنة14و 13للتالمٌذ المتراوحة أعمارهم ما بٌن )

 1202 آذار/مارس 22مسابقة 
 

  ب اإلجابةسببا فً عدم احتسا  ٌكونسعدم احترام هذه القاعدة -استعمل ورقة واحدة فً اإلجابة عن األسئلة التً تحتاج إلى إجابة واحدة- 
  باللغة األجنبٌة المفضلة 1أجب عن السؤال رقم. 
 تؤخذ بعٌن االعتبار جمٌع اإلجابات بما فٌها الحلول الناقصة. 
  (.الخ....رسم تبٌانً، جدول، رسم، شرح بكلمات)تؤخذ بعٌن االعتبار التعلٌالت التً استخدمت فً اإلجابة عن األسئلة المطروحة 
 فً تحرٌر اإلجابات المستخدمتٌندقة والعناٌة كما ٌؤخذ بعٌن االعتبار ال. 

 
 

  حوار بلغات متعددة (نقاط 7) 2السؤال  

 .25أجب عن هذا السؤال باللغة األجنبٌة المفضلة، على أن ال ٌقل عدد الكلمات المستخدمة فً تحرٌر اإلجابة عن 

 
Let’s speak to one another! 

While waiting for an international sport competition to begin Albert, Ben, 
Carla, Denis and Elisa are sitting on a bench.  

3 of them are English speakers, 2 Italian speakers and 3 Spanish speakers.  
Each speaker is talking to the one sitting beside, speaking the only language 
the two have in common. The speakers sitting at the two ends of the bench 
can speak only one language. 

Which languages can the one who is sitting in the middle speak?  
Explain your answer indicating one of the possible solutions. 

Parlons-nous!  

Dans l’attente du début d’un évènement sportif international Albert, Ben, Carla, Denis et Elise sont assis sur un banc.  

Parmi ces cinq jeunes: 3 parlent anglais, 2 parlent italien et 3 parlent espagnol. Chacun d’eux bavarde avec la personne qui est 
assise à son côté seulement dans la langue qu’ils ont en commun et les deux personnes qui sont assises aux deux bouts du 
banc parlent une seule langue. 

Quelles langues parle le jeune qui est assis au milieu?  
Justifiez votre réponse en indiquant une entre les possibles solutions. 

Lasst uns miteinander sprechen! 

Alberto, Ben, Carla, Denis und Elisa sitzen auf einer Bank und warten auf den Beginn eines Sportereignisses. 

Von diesen fünf Jugendlichen sprechen 3 Englisch, 2 Italienisch und 3 Spanisch. Jeder spricht mit seinem Nachbarn in der 
Sprache, die beide kennen. Die beiden, die an den Enden der Bank sitzen, sprechen nur eine einzige Sprache. 

Welche Sprache spricht derjenige, der in der Mitte sitzt?  
Begründet eure Antwort und erläutert eine der möglichen Lösungen.  

 ¡Hablamonos!   

En espera de un hecho deportivo internacional Alberto, Ben, Carla y Lisa están sentados sobre un banco. 

De estos cinco muchachos 3 hablan inglès, 2 hablan italiano y 3 hablan espaňol. Cada uno charla con la persona que se 
sienta a su lado con el solo idioma en común y las dos personas que se sientan a los lados del banco hablan un solo idioma. 

¿Cuales idiomas habla aquel que está sentado en el centro? 
Motivad la respuesta indicando una de las possibles soluciones. 
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  التارٌخ والرٌاضٌات (نقاط 5) 2السؤال 

تعة فً ابتكاره ألعداد استثنائٌة، سواء فٌما ٌخص عالقة هذه األخٌرة بأعداد األخرى أو فٌما ٌتعلق م (EDO)ٌجد إدو
 .بمدلولها التارٌخً

 :أرقام وٌتمٌز بالخصائص التالٌة 4لً إدو عدد ٌتكون من 

 ًإذا أضفنا رقم اآلالف إلى الوحدات سوف نحصل على أصغر عدد أول. 

 ات سوف نحصل على عدد فرديإذا أضفنا رقم اآلالف إلى العشر. 

  إذا أضفنا رقم المئات إلى الوحدات سوف نحصل على العدد الفردي الذي ٌعقب العدد الذي حصلنا علٌه
 . فٌما قبل

 ما هو هذا العدد؟ ما هً داللته التارٌخٌة؟

 

 العلبة (نقاط 7) 3السؤال 

وأدوات الخٌاطة، وللقٌام بعمله هذا فكر دجو فً تزٌٌن العلبة التً تستعملها والدته لجمع أغراض  GIO( دجو)أراد 
فً بداٌة األمر كان على دجو أن ٌجد الشكل الهندسً المناسب لمسار الخٌط المستخدم فً . استخدام خٌط حرٌري رقٌق

 (.وضع فوق بعضه البعضٌ  قطع الخٌط أو ٌ  ال )تزٌٌن غطاء العلبة 

 (.8391-8181عالم رٌاضٌات إٌطالً )PEANO ى منحنى بٌانو أحد كتب الهندسة، عثر دجو على رسم مشابه ٌدع  وفً

 .دسم 9تطبٌق هذه النظرٌة فً تزٌٌن غطاء العلبة المربعة الشكل، حٌث الضلع الواحد ٌبلغ  فقرر

   AG  GH  HD  BG  GF  FE  EH  HC  CB:مالحظة

 ؟دجو من الخٌط للقٌام بهذه المهمةكم ٌحتاج 
 ٌورو، فكم ٌحتاج دجو من المال لشراء الخٌط الالزم؟ 2احد ٌساوي إذا كان ثمن المتر الو

 قوموا بوصف مسار الخٌط  إلنجاز هذه المهمة؟
 
 

 

 

 

 

 
 
 

  لعبة األحجار (نقاط 20) 4السؤال 

فً نزهة جبلٌة صحبة والدتهما، ولألسف الشدٌد حالت  Leaو لٌا  Leoخرجا لٌو 
من وقتهما فً لعبة شٌقة  تبقىقررا قضاء ما األمطار الغزٌرة من مواصلة نزهتهما، ف

 .أطلقوا علٌها اسم لعبة األحجار

 :ركومات من الحج 9بحوزة لٌو ولٌا 

(a) 22   (b) 14  (c) 12 

كومات  تحتوي على نفس كمٌة األحجار، لكن ال بد من مراعاة القاعدة  9ٌرٌدان تكوٌن 
 :التالٌة

تكون كمٌة األحجار المنقولة تعادل ٌجب تحوٌل األحجار من كومة ألخرى، على أن 
 .نقل إلٌها األحجارت   سوف كمٌة األحجار الموجودة فً الكومة التً

 .محاوالت فقط إلنجاز هذه المهمة 9ٌؤكد لٌو أنه ٌحتاج ل

 هل ٌستطٌع فعال أن ٌحقق مراده؟

إذا كان الجواب بنعم، ما هً الخطوات المتبعة؟
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 الشعار (نقاط 20) 5السؤال 

وما أثار . على كتاب للهندسة كانت تستخدمه أمهما خالل المرحلة اإلعدادٌة Anna وأَنا Marta ارتاعثرتا م
الذي عاش فً القرن  (Auguste Herbin) إعجابهما فً هذا الكتاب هو إبداعات الرسام التجرٌدي الفرنسً

 من خالل مزج بعض، حٌث كان من أبرز الرسامٌن الذي استطاعوا الحصول على رسوم فائقة الروعة 42
  (Matin II,  1952) .األشكال الهندسٌة، وخٌر دلٌل على ذلك اللوحة الموجودة جانبا

 .فقررا تقلٌد هذا الرسام للحصول على  شعار مسابقة رٌاضٌات بال حدود

 :سم، ٌجب رسم ما ٌلً 35.7سم، وٌبلغ من االرتفاع  35داخل المستطٌل الذي تبلغ قاعدته 

  سم 46.4سم، أما المحٌط فٌبلغ  6الساقٌن قاعدة الواحد منهما تساوي مثلثٌن متساوٌٌن 

 6  سم 3.7أقراص شعاع الواحد منهما ٌساوي 

  قٌاس أحد )سم، وفوقه نجد مثلث متساوي األضالع  5سم، وارتفاعه  6مستطٌل قاعدته تبلغ
 .(أضالعه ٌساوي قٌاس قاعدة المستطٌل

فً المائة من مجموع  72ى المساحة المغطاة باألشكال الهندسٌة للحصول على نتٌجة إٌجابٌة، ٌجب أال تتعد
 .المساحة اإلجمالٌة للشعار

 هل سٌستطٌعان احترام هذه القاعدة؟

 قوموا برسم الشكل على ورقة اإلجابة، وعللوا اإلجابة؟

 

 

 

 مشكلة أرقام لٌس إال (نقاط 5) 6السؤال 

 :ا فً معرفة خصائص العملٌات الحسابٌة، فقررا إجراء االختبار التالًأراد صدٌقٌن اثنٌن أن ٌبرهنا للجمٌع على براعتهم 

  9ال ٌستخدم إال الرقم  98للحصول على العدد. 

   1ال ٌستخدم إال الرقم  89للحصول على العدد. 

 .لمقترحةبغض النظر عن العملٌات الحسابٌة ا( 9-1)ألرقام المشار إلٌها أعاله اٌفوز فً النهاٌة الذي ٌستخدم  لمرات أقل 

 ما هً الحلول الصحٌحة؟

 

 

 

 زرع جمٌل (نقاط 5) 7السؤال 

قرر أحد الفالحٌن إعداد قطعة أرضٌة خصٌصا لزراعة الورود، فزرع هذه 
األخٌرة فً خطوط وأعمدة متباعدة عن بعضها البعض بنفس المسافة، 
الغرض من هذا أن تصبح قطعته األرضٌة مربعة الشكل، لكن ومن سوء 

أحد الحشرات الضارة على الخط األول الموجود فً األعلى  هجمت ،الحظ
 .نبتة 188بذلك على  فقضتوعلى العمود األول الموجود فً الٌسار 

 

 ما هو العدد اإلجمالً للنبتات المزروعة؟

 5هل نسبة النبتات التً وقعت ضحٌة هذه الحشرات هً أكبر أو أقل من 
 بالمائة من مجموع النبتات المزروعة؟

 .اإلجابة عللوا
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  نظرة خاطفة (نقاط 10) 8السؤال 

  .إلٌكم مجموعة من الصور التً تصادفونها فً حٌاتكم الٌومٌة

 . علل اإلجابة. قوموا بمالحظتها جٌدا، وقولوا لنا ما إذا كان ارتفاع كل واحد من هذا األشكال أكبر أو أصغر من محٌط قاعدته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     زهار هندسٌةأ (نقاط 20) 9السؤال  

  .فً عالم الهندسة، حتى األزهار تتخذ أشكاال هندسٌة

على شكل مثلثات قائمة الزاوٌة، وتختلف عن بعضها ( pétales)توٌجٌات  4الزهرة التً بٌن أٌدٌنا مثال لها 
 :زاوٌة حادة، وضلع متساو  .البعض، لكنها تشترك فٌما ٌلً

 :ً األضالع وتشترك فً اآلتًأما أوراق هذه الزهرة فهً على شكل رباع

 الخطوط القطرٌة للورقة الٌمنى غٌر متساوٌة وتقسم الزاوٌة القائمة إلى شطرٌن. 

 الخطوط القطرٌة للورقة الٌسرى غٌر متساوٌة وتقسم إحدى زواٌا هذه الورقة إلى شطرٌن  

أما  .طها القطرٌةالخطوط الموجودة على ساق الزهرة فهً إما أحد أضالع هذه األوراق أو أحد خطو

 .بالرسم الموجود جانبا إلكمال رسم الزهرة وأوراقها ٌنوااستع

 .طرق إلتمام رسم الزهرة وأوراقها 4استخدموا 

 

1 2 3 4 

5 6 7 8 
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 المكعبات (نقاط 7) 20السؤال 

 .لحصول على سطح مبسطلعملٌة بسط مكعب تعنً قطع هذا األخٌر من خالل زواٌاه، 

 .ع طرق متعددةبإتبا( القطع)ٌمكننا القٌام بهذه العملٌة 

 ؟ -تؤخذ بعٌن االعتبار الخطوط  المرسومة على أوجه المكعبات-حاولوا التعرف على السطوح المقترحة التً تدل على المكعب الذي بٌن أٌدٌنا

 .قوموا برسم هذا المكعب على ورقة اإلجابة

 

 


